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  عـالمجام
  عبد اهللا واثق شهيد.د

 Académie مصطلح حديث هو ترمجة الكلمة الفرنسية ))جممع((إن كلمة 
ًاليت كثريا ما ترد معربة َّ وهلا أصل يف كل من اللغتني الالتينية واليونانية، . أكادميية: ً

نسبة إىل  ، Akadêmia وهو يف الثانية؛ أي اليونانية  Academiaهو يف األوىل 
القريبة من أثينا، اليت كان يلقي فيها أفالطون ) ١( Akadêmosأكادميوس دوحة 
لذا أطلق األقدمون لفظة أكادمية على عصبة تالمذة أفالطون، كما . حماضراته

مث اتسع .  على املدرسة اليت أسسها هذا الفيلسوفمدرسة األكادميةأطلقوا لفظ 
: لعلوم والفنون؛ مثلمدلول تلك اللفظة فصار يدل على جمتمعات اآلداب وا

))أكادمية البطالسة يف االسكندرية
يف تلك الدوحة أسس أفالطون يف عام  .)٢(

ً قبل امليالد مدرسة محلت فيما بعد امسه، كان احملاضرون فيها واخلطباء ٣٨٧
ٍرجال سياسة شديدي االختالف يف ميوهلم، من مولعني باحلرية إىل مناصرين 

معيون األوائلأولئ. )٣(للطغيان واالستبداد   .ك كانوا هم األكادمييون أو ا
                                                            

لدات اخلمسة ، طبعة سنة  يف قاموس الروacadémieينظر كلمة ) ١(( س ذي ا
  .١٣، اجلزء األول، الصفحة ١٩٨٨

لد : ينظر األمري مصطفى الشهايب) ٢( امع العلمية واللغوية، املقتطف، ا ) ١٩٣٣ (٨٣ا
أرض تسودها أدواح بواسق ((:  ويف نفس الصفحة يذكر أن دوحة أكادميوس٣٣الصفحة 

حماط  Athéné يف األكادمية هيكل لإلهلة أتنة وكان. من الدلب ذاع صيتها يف تلك األيام
َُباثنيت عشرة زيتونة مقدسة ومذابح آلهلة آخرين منها واحد آلهلة الشعر، شاده الفيلسوف 

  .))أفالطون
 :  Encyclopaedia Universalis يف املوسوعة الشاملةacadémieينظر كلمة ) ٣(

  .٦٤، الصفحة ١٩٧٠طبعة عام



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

كان من مظاهر بدايات عصر النهضة يف أوربا عامة، ويف إيطاليا خاصة، 
عودة املثقفني ورجال الفكر إىل احلضارة اليونانية، اليت استهواهم تراثها، فنشأت 
منهم حلقات جيمعهم فيها الشغف باملعرفة وحرية التعبري، ويتدارس رجال كل 

ٍلقة منها مواضيع تقع يف جمال واحد، قد يضيق يف بعضها ويتسع يف غريهاح ٍ .
ّومن أوجه التشابه بني هذه احللقات وروادها، وأكادميية أفالطون وجممعييها 
م به، عاد اسم  ّاألوائل، وتقديرا للرتاث الفكري اليوناين الذي استجد إعجا ً

مع    .إىل الظهور) أو األكادميية(ا
مع بأنه مجعية علماء جيمعهم تعلقهم مما سبق  ّميكن استخالص تعريف ا

م املختلفة،  مع، ويقبل أعضاؤها فيه، مبيوهلم و مبشار ِباختصاص واحد مييز ا ُ ٍ
ا  م اليت يعقدو ّعلى تداول شؤون ذلك االختصاص حبرية واندفاع، يف اجتماعا

مع ّيف مكان معني هو مقر ا
امع. )١(  على أنواع عديدة ختتلف لذلك كانت ا

باختالف االختصاص، فكان منها جممع اللغة، وجممع املوسيقى، وجممع الفنون 
ًوكان منها أيضا حىت جممع البلياردو ... اجلميلة، وجممع الزراعة، وجممع الرقص،

وال تزال تطلق . ّوهو املكان الذي يرتاده العبون حمنكون ليمارسوا فيه هذه اللعبة
ُحيانا على مدرسة ميارس فيها أحد األنشطة أو االختصاصات هذه الكلمة أ َ ً

ٍبإدارة معلم وإشرافه ، كمجمع رسم وتصوير أو رقص ٍ ٍ ومن املدلوالت األخرى ... ٍ
  .)٢( يف التقسيم اإلداري يف جماالت التعليم))ٍمقاطعة((هلذه الكلمة يف فرنسا، كل 

مع وما رافقة من شروح وأمثل ّة، ميكن عد مدارس كما يتضح من تعريف ا
ٍّالكوفة والبصرة يف كل من اللغة والفقه، ومجاعة إخوان الصفا ودار احلكمة يف 

                                                            
  .يف قاموس الروس، مرجع سابق académieينظر كلمة ) ١(
  .املرجع السابق) ٢(



  
امع  ٤٧٧  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

امع  ًبغداد اليت أسست لنقل العلوم، بل وعكاظ واملربد بعضا من ضروب ا
َويذكر أن اخللفاء األمويني يف إسبانيا أنشؤوا عدة جمامع. )١(األدبية ُ

 كان أشهرها )٢(
ّإال أن . ).٣(ًذي كان جيتمع فيه أربعون عاملا ثالثة أشهر يف السنةجممع طليطلة ال

ًكثريا من جمامع تلك األيام أخذ أيضا املعىن العام ملدرسة عليا كمجمع البطالسة  ً
ذا املعىن زمنا طويال يف أوربا، فقد  ًيف اإلسكندرية، وامتد استعمال كلمة جممع  ً

ا، حىت القرن الثامن عشر، وقبل أن كان الكلفنيون يف فرنسا وسويسرا وهولند
، يسمون ما ينشئون من مؤسسات التعليم ))جامعة((يستقر يف أثنائه مصطلح 

ذا املعىن يف كثري من بلدان االحتاد  العايل جمامع، كما التزال تستعمل كلمة جممع 
الني البحري والعسكري االت اخلاصة كا   .ًالسوفيييت سابقا، ويف بعض ا

امع إىل أواخر القرون الوسطى وبدايات ترجع بدا يات العودة إىل إنشاء ا
يف إيطاليا يف ) جممع(فقد ظهر استعمال كلمة أكادميية . عصر النهضة يف أوربا

ِّمنتصف القرن اخلامس عشر، إذ أسس جممع فلورنسا األول يف عام  ُ٤(١٤٤٢( ،
مع تتابع ازدهار عصر و. مث ظهر استعماهلا يف فرنسا يف أوائل القرن السادس عشر

مع يف منطقته  امع اليت كثريا ما أخذ ميثل ا ًالنهضة، تواىل يف إيطاليا، إنشاء ا
امع يف أوربا عامة . على األقل، الطليعة الفلسفية واألدبية واللغوية وتتابع إنشاء ا

  .١٥٧٠ أول جمامعها يف عام (J.A.Baïf)ويف فرنسا خاصة، منذ أن أقام باييف  

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق عن سنواته الثالث، : ينظر حممد كرد علي) ١( أعمال ا

  .١، الصفحة رقم ١٩٢٢التقرير األول سنة 
  .٤٤ ص academy كلمة ١٩٧٤– ١٩٧٣ينظر املوسوعة الربيطانية، طبعة عامي ) ٢(
  .٢و١ول، مرجع سابق الصفحتان التقرير األ: ينظر كرد علي) ٣(
  .٤٤ينظر املوسوعة الربيطانية مرجع سابق، صفحة ) ٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع، كان التسابق يف تطويرها أم ام هذا اإلقبال الشديد على إنشاء ا
اية الثلث األول من القرن السادس  امع منذ  ًمتوقعا، فأخذت تطرأ على بىن ا

معية، وجاءت )١(عشر ً تطورات عديدة متتالية، كثريا ما عرفت ألمهيتها باحلركة ا
ن توسع يف آفاق املعرفة الفكرية يف إطار التنوير يف عصر النهضة وما رافقه م

فمن بني زهاء مخسمئة جممع أنشئ يف إيطاليا مل يبق إال جمامع . وازدياد تنوعها
امع مثقفني ذوي . معدودة على غرار جممع فلورنسا األول كان جممعيو تلك ا

ا بسيطة ودية أو حرة غري منتظمة، ومل يكن  ّمشارب موسوعية، وكانت اجتماعا
ٍم يف هيكلية أو تشريع، فبقيت هويتها مبهمة تكاد ال ترتبط مبجامع عملها ينتظ

معية بأكثر من االسم امع اليت .ما بعد احلركة ا أما األغلبية الساحقة من ا
معية، فقد عكف كل منها على اختصاص  كانت منشأة يف إيطاليا قبل احلركة ا

 النهضة؛ كاملسرح، واحد من االختصاصات اليت استحدثت يف سياق تطور عصر
... واللغة اإليطالية، واللغات التقليدية، واملوسيقى، والالهوت ، والقانون، والطب

) ١٥٨٤أو  (١٥٨٧ الذي أنشئ يف عام ، (Crusca)ورمبا كان جممع كروسكا 
امع اجلديدة شهرة يف القرن السادس عشر وبعض  ًيف فلورنسا، أوسع تلك ا

سة اللغة اإليطالية واختذ من تنقيتها من الدخيل ومن القرن التايل، وقد اختص بدرا
  .)٢(ًوضع معجم هلا ونشره هدفا

                                                            
  .٦٦و٦٥ينظر املوسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحتان  )١(
  
، واملوسوعة الربيطانية، مرجع سابق، ٦٦املوسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحة ) ١(

  .٤٤الصفحة



  
امع  ٤٧٩  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

معية، البد أن نلفت النظر  قبل أن نتجاوز هذه املرحلة من مسرية احلركة ا
امع وأهدافها البعيدة على اللغات عامة  ًإىل أن تركيز االهتمام يف أغراض تلك ا

 على غرار ما جاء يف أغراض جممع - ً خاصة وعلى اللغة الوطنية أو القومية
 دليل ساطع على يقظة الشعور القومي ومنوه والزهو بالقومية وشدة - كروسكا 

  ... َتأثريها يف فكر عصر النهضة ومدى تلوينها تنويره
امع اجلديدة لنظم دقيقة،  معية يف تطورها املستمر ا أخضعت احلركة ا

ٌاها وميوهلا، يساعده مراقبون، واختذ كل منها فكان على رأس كل منها أمري يرع
ًشعارا يرمز إىل أهدافه، وكان عليها أن جتتمع بانتظام يف مواعيد ثابتة وأن تعمل 

امع، جاء . على حتقيق أهدافها إال أن النصيب األوفر من التطوير الذي أصابته ا
معية، جاء مع وضع ريشيليو  اسة رعاية أسس سيبعد قرن من بداية احلركة ا

وتابع مازاران ما . وتوجيهها ومراقبتهامجيع فروع العلوم والفنون والفكر يف اإلبداع 
امع(ستعمل يف إنشاء األكادمييات اقام به ريشيليو، وتاله كولبري الذي  ) ا

على جمامع اآلداب من تنظيم املنهجية العلمية، وطبق ما استحدثه وتنظيمها 
والقت منهجية إنشاء . ١٦٧١و١٦٦٣ ة ما بني عاميوالعلوم واملوسيقى والعمار

امع الفرنسية وأنظمتها استحسانا كبريا، فنسجت دول كثرية أنظمة جمامعها  ًا ً
امع؛ كإسبانيا والربتغال وروسيا وأملانيا والسويد، وهي  على منوال أنظمة تلك ا

فيزياء والكيمياء، ٍّاليت مينح جممعها العلمي يف استوكهومل جائزة نوبل يف كل من ال
مع الفرنسي وهو الذي مينح  مع السويدي الذي أنشئ ونظم على غرار ا وا

امع العربية على غرار . ١٩٠١ًأيضا جائزة نوبل لآلداب منذ عام  وأنشئ أكثر ا
مع الفرنسي كمجمعي دمشق والقاهرة   ...ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع عم املعنوي  بالد، املنهجية اجلديدة نظم أحكامها بتطبيق،متتعت ا
، وأصبحت يف عصر النهضة حاضنات األفكار اجلديدة، وعرفت كيف واملادي

ا ًتتغري وتتحول وتظل متسقة مع البيئة احمليطة  ّ امع يف عصر ... ّ لقد أصبحت ا
ًالتنوير، يف فلورنسا، بل يف إيطاليا كلها، ويف فرنسا خاصة، هيئات مكينة يف 

تمعات األوربية، ختطب السلطة ّ ودها فتحتضنها وترعاها، وقد تنقلب، ولو إىل ا
ًحني، أداة طيعة يف يد السلطة امللكية أو التقليدية ً، وكثريا ماقامستها النفوذ )١(ِّ
ويف أواخر ذلك القرن، ألغت . والسيطرة املتصاعدين حىت أواخر القرن الثامن عشر

امع بسبب ما عرف عن ارتباطها  بالسلطة امللكية، إال الثورة الفرنسية يف فرنسا ا
ا ما لبثت أن أعادت مضطرة تأسيسها من جديد، لتمأل الفراغ الذي أحدثه  أ

تمع دورها الذي رمسه عصر النهضة   .إلغاؤها، وتؤدي يف ا
لقد أصبح ملعظم البلدان الغربية يف القرن العشرين جمامع متخصصة متنوعة، 

ًوقد ال تسمى يف بعضها جممعا ... هايف العلوم، واآلداب، والفنون اجلميلة ويف غري
وضم كثري من . كما هو حال اجلمعيات امللكية يف اململكة املتحدة): ًأكادميية(

مع الفرنسي عضوا فيه كال من امع أعالما من بلدان أخرى، فانتخب ا ًا ً)٢( 
، وليوبولد سيدار ١٩٧١ األمريكي اجلنسية يف عام (J.Green)جوليان غرين 

، ومرغريت يورسنار ١٩٨٣ السنغايل يف عام (L.S.Senghor)سنغور
(M.Yourcenar)  وباألمس دخلت السيدة أسيا ١٩٨٠ البلجيكية يف عام ،

                                                            
ّينها بالرسوم والتصاوير والسجاد ويف كأن ختدم امللوك يف هندسة قصورهم وتزي) ١(

َختطيط احلدائق وتزيينها، وتأليف ما يناسب من املوسيقى دار األوبرا وصاالت 
ويف . القصور وحدائقها يف احلفالت، وكل ما يضفي على امللك العظمة والتمجيد

امع ورجاهلا للبالط   .املوسوعة الشاملة أمثلة متنوعة ملا ميكن أن تقدمه ا
  .١٣اموس الروس، مرجع سابق، اجلزء األول، صق.)٢(



  
امع  ٤٨١  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ًجممع اخلالدين الفرنسي وكانت قد انتخبت عضوا فيه يف ) فاطمة الزهراء(جبار 
 ، فكانت أول سيدة مسلمة من املغرب العريب )١(٢٠٠٥ حزيران من عام ١٦

مع الفرنسي، الذي يكون بذلك قد ضم يف عضويته أجانب ) ئراجلزا( تدخل ا
  . وسيدات

امع حتتفظ بكثري من هيبتها ونفوذها وجاذبيتها اليت بلغت األوج  وال تزال ا
ُْيف القرن الثامن عشر، وال تزال عضويتها منية رجال الفكر والفن، وال يتصدر 

ا م يف بلدا ا إال القلة من صفو ِّسد وال تزال بني أهم املراجع العلمية املختصة . ّ
إليها حتتكم الدولة يف شؤون العلم، وتستشار . ًيف الدولة، إن مل تكن أمهها مجيعا

ا السجل املوثق للتسابق يف ميادين التقدم العلمي  ِّيف قضاياه الكربى، وتعد جمال ّ
ا ليست مراكز البحوث . على املستويني الوطين والدويل اليت ميكن أن إال أ

ٍأما يف بعض منها . تستهوي الشباب وتستجيب ملطالبهم يف معظم بلدان العامل
امع أنظمتها مبا يليب أغراضها اجلديدة اليت أصبح من أمهها العناية  فقد طورت ا
بتنمية العلم وتطوير مؤسساته وإغناء عطائها، كأكادميية العلوم بربلني اليت قامت 

وتنمية العلم األملاين حىت أواخر احلرب العاملية الثانية، ٍبدور هام يف تطوير 
ًوكأكادميية العلوم يف روسيا االحتادية وأكادمييات بلدان االحتاد السوفيييت سابقا، 
اليت جعلت أهم أغراضها تنسيق البحث العلمي واإلشراف على تنفيذ خططه 

امع قد ازدادت يف هذه الب ًلدان هيبة ونفوذا ومتابعة تطويره، ورمبا تكون ا
  .وجاذبية

امع وأهدافها يوجب أن تكون أساليب عملها  هذا التباين الكبري يف مهام ا
ا شديدة االختالف ميتد اختالفها من جمامع تعتمد يف مزاولة نشاطها . ومسؤوليا

                                                            
)١   (.Lemonde, Edition Proche Orient Sélection Hebdo madaire- 

   Vendredi  juin  p.p 1,23.   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

مع، كأفراد يف إطار اختصاص قد يضيق كثريا وقلما جيمعهم  ّعلى عمل أعضاء ا ً ٍ
 إىل أخرى يتعاون فيها األفراد مع خرباء يف اختصاص ضيق أو ٌفيه مشروع،

ا عريضة، تعد خطط البحث السنوية والبعيدة ... عريض ّفإىل جمامع آفاق تطلعا ُِ

املدى جلميع فعاليات البحث والتطوير والتنمية البشرية يف الدولة كلها، وتصنع 
ا وسياسا ا العلمية والتعليمية القرار الذي تعتمده الدولة بشأن اسرتاتيجيا

ٍوالتقانية، وتتابع تنفيذ اخلطط وحتاسب اجلهات املنفذة، من مراكز حبث 

د الناجح يف تنفيذ خططه،  ّوجامعات وشركات ومصانع، فتغدق التمويل على ا
امع أن ...ّوتقرت على املتعثر منها ، ونالحظ يف هذا الطيف العريض من ا

مع كما جاء يف تعر . يفه يف بداية هذه الدراسة، يكاد يفقد معناهاختصاص ا
امع اللغوية تقع عادة يف الطرف املتواضع يف  ًومما جتدر مالحظته أيضا أن ا
امع العلمية بالقرب من الطرف اآلخر الغين  امع،بينما تصطف ا ّأساليبه من ا

ا غالبا جمامع ذات اختصاص عريض يشم ًبأساليبه املتنوعة الفعالة، إ ل العلوم ّ
امع اليت تقوم . األساسية، وقد يشمل معها العلوم التطبيقية أو بعضها أما ا

بتنسيق البحث العلمي واإلشراف على تنفيذه فهي تلك اليت تدخل ضمن طيف 
امع اللغوية، وذلك  امع العلمية العريض يف الطرف األبعد يف األساليب عن ا ا

ا تشمل التقانة، كما تشمل غال ولذلك ...ًبا العلوم اإلنسانية جبميع فروعهاأل
امع العلمية العربية هي يف واقعها اليوم، جمامع لغوية  ًأيضا وجب التنبيه على أن ا
امع العلمية غري صلة دراسة املصطلحات  قبل كل شيء، وقد ال متت بصلة إىل ا

مع وخرباؤه من خمتلف االختص اصات العلمية، اليت يعكف عليها أعضاء ا
امع العلمية العربية احلقة . العلمية ويشاركهم فيها زمالء لغويون ّوقد درجت ا

م خصصوا كلمة جممع للمجامع ))أكادميية((على اعتماد كلمة   يف تسميتها، فكأ



  
امع  ٤٨٣  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

جممع اللغة العربية وأكادميية البحث العلمي : ًاللغوية فقط، فكان يف مصر مثال
  .والتكنولوجيا

امع ق د تتعاون يف معاجلة بعض أغراضها املشرتكة، كالتعاون يف مث إن ا
حتقيق تراث احلضارة اإلنسانية ونشره؛ ذلك ألن احلضارة اإلنسانية ملك اجلميع، 

ًوكشف ما غيبه منها حدثان الدهر هو من مهامها مجيعا وعلى سبيل املثال، فإن . ّ
دمييات يف بروكسل، هذا التعاون هو اجلزء األهم من مهام االحتاد الدويل لألكا

ًالذي يضم يف عضويته عددا كبريا من جمامع العلوم اإلنسانية ومراكز حبوثها ً ّ .
وهناك منط آخر من التعاون هو تعاون جمامع اللغة الواحدة يف دراسة قضايا تلك 
امع العلمية اللغوية العربية يف احتادها بالقاهرة، على القيام  اللغة، ومثاله تعاون ا

امع يف شؤون اللغة العربية وتوحيد اجلهود والقرارات، دفعا بتحقيق  ًأغراض هذه ا
ا، وما ميكن أن حتدثه قرارات متضاربة يف اللغة من  امع وتضار لتعدد قرارات ا

ا وقد درجت بعض البلدان املشرتكة يف اللغة . اضطراب وبلبلة وضياع للغة وشؤو
لقرارات اخلاصة بشؤون اللغة واتباع ما على التفويض إىل إحداها اختاذ خمتلف ا

تتخذه، كاتباع بلدان أمريكا الالتينية اليت تتكلم اإلسبانية ما يتخذه جممع اللغة  
مع الفرنسي يف شؤون  اإلسبانية من قرارات، واتباع كيبك يف كندا ما يتخذه ا

ذا التوجه، منح العضوية ملستحقيها. اللغة من قرارات  من غري ُوقد يدفع لألخذ 
مع   .أبناء بلد ا

امع اللغوية حبسب جنسية أعضائها يف ثالثة أصناف جمامع : ّوتصنف ا
امع اللغوية  مع، كمجمع دمشق ومعظم ا تقتصر عضويتها على مواطين بلد ا
امع اللغوية القومية وهي اليت تضم يف عضويتها أعضاء من قومية  العربية؛ وا

ُذي يضم يف عضويته عددا من غري املصريني حدد يف واحدة، كمجمع القاهرة ال ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

م منذ صدور ذلك القانون كانو)١٩٨٢الصادر يف عام (قانونه   يف ا، إال أ
مع الفرنسي إذا حافظ األعضاء األجانب فيه الذين أتينا  ًالتطبيق عربا فقط، وكا

م األصلية إىل جانب اجلنسية الفرنسية املكتس ذلك (بة، ّعلى ذكرهم على جنسيا
مع الفرنسي قصر عضويته على الفرنسيني ؛ أما الصنف الثالث )١()ألن قانون ا

امع اللغوية الدولية أو العاملية وهي اليت ال تشرتط على عضويتها  فهو صنف ا
شرط اجلنسية، كمجمع القاهرة يف املرحلة األوىل من حياته، وهو ال يزال يف قانونه 

إذ جيوز وفقه أن يكون غري املصريني من أعضائه، كلهم ًاجلديد يف عدادها أيضا، 
ويدخل يف هذا الصنف على سبيل املثال من غري . أو بعضهم، من غري العرب

مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية يف األردن، وأكادميية  امع اللغوية، ا ا
ألعضاء اململكة املغربية اليت يتمتع أعضاؤها املشاركون وهم أجانب، حبقوق ا

م يف ذلك شأن األعضاء  م يف أعمال املؤمتر السنوي، شأ املقيمني، ويشاركو
غري املصريني يف جممع القاهرة الذين يشاركون زمالءهم املصريني يف مداوالت 

  .املؤمتر السنوي فقط
امع يف بالدنا، نذكر بأن كلمة جممع  ّقبل االنتقال إىل احلديث عن ا

ّارف عصر النهضة األوربية، وأتينا على تعريفه إبان مصطلح حديث نشأ على مش
امع يف أثناء احلركة  نشأته ووقفنا على تطور ذلك التعريف مع تطور تنظيم ا

معية، وما انتهت إليه مبنهجية كولبري وإبداع ريشيليو من قبله أما مهامها فهي . ا
ل من هذا التذكري ننتق.ما جئنا على وصف تطورها واإلشارة إىل تنوعها قبل قليل

امع يف احلضارة العربية اإلسالمية على  إىل رسم مالمح صورة ما يكافئ تلك ا

                                                            
مع يف ثالثني عاما : ينظر إبراهيم مدكور.)١( ) ١٩٦٤الناشر جممع اللغة العربية بالقاهرة، (ًا

  .٧الصفحة 



  
امع  ٤٨٥  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ّفقد قامت على امتداده هيئآت ومجعيات وجممعات . امتداد العصر العباسي
معية يف -  أشرنا إىل بعضها من قبل - علمية  ا احلركة ا امع اليت طور  بدور ا

امع األوربية يف القرن ِّأوربا،كان كثري منها يذك ر من حيث التنظيم واملهام با
االت  السادس عشر وبعض السابع عشر إن مل يكن كله، ويف العديد من ا

ويف موسوعة تاريخ العلوم العربية وصف شائق . ًالعلمية إن مل يكن فيها مجيعا
معي الذي ساد املراكز العلمية املتناثرة يف  اإلمرباطورية حليوية النشاط العلمي ا

ادالت الكتابية بني العلماء  العباسية من أدناها إىل أقصاها، والذي تشهد عليه ا
امع العلمية فيما اختلفوا فيه وقد أشار البريوين، . وحتكيم ما كان يقوم فيها مقام ا

اية القرن ( إىل املناقشات اليت دارت يف ذلك الوقت ))مقاليد علم اهليئة((يف كتابه 
مع العلمي الصغري ملدينة ري حول إحدى املربهنات) العاشر  اليت )١(ضمن ا

ً واختصم إليه، مدعيا السبق إىل اكتشافها على ))قانون الفلك((مساها اخلجندي 
َأيب الوفاء البوزجاين، وقدم دعما ملا ادعاه، كتابه حول رصد الكواكب الذي أثبت  ّ ً

وكان يف . عد ذلك يف خمتلف أقسام الكتابيف بدايته تلك  املربهنة واستخدمها ب
ّري الفلكي ابن لبان الذي كان قد اقتبس يف أحد أعماله ما كتبه اخلجندي عن 

ّولكن . ، وقد عرفت به فيما بعد))الشكل املغين((ّتلك املربهنة وعدله ومسى املربهنة 
ّالبريوين رأى أن برهان اخلجندي الطويل خيتلف اختالفا بينا عما قدم ً ه أبو ًّ

ًونقرأ يف تلك املوسوعة أيضا أن . ّ، وهو حكم واضح فيما حكم فيه...الوفاء
ّمرصد مراغه كان يضم علماء جاؤوا من خمتلف البالد املمتدة من آسيا الصغرى 
إىل الصني، أي إنه كان يؤمه العلماء كما يؤمون اليوم مراكز حبوث البلدان 

                                                            
مركز دراسات الوحدة (، موسوعة تاريخ العلوم العربية )إشراف(شد ينظر رشدي را.)١(

  .٦٣٩- ٦٣٦اجلزء الثاين، الصفحات ) ١٩٩٧العربية، بريوت 
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لقرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع لقد كان مرصد مراغة يف أواخر ا. املتقدمة
بفضل فريقه العلمي ((عشر، كما تقول فرانسواز ميشو األستاذة يف جامعة باريس 

 تعقد ))أكادميية((املهم ومكتبته الواسعة، مؤسسة حبث فلكي، ويف الوقت نفسه 
))ًالعلمية ومركزا للتعليم) اللقاءات(فيها االتصاالت 

) ١(.  
 علمي فلكي، وغريه يف غريمها، ))جممع((ّمن ري ومراغة ًإذا فقد كان يف كل 

َّتعقد فيه اللقاءات العلمية وحيكم فيه العلماء يف املواضيع العلمية املطروحة من  ُ
ّعلماء كابن عراق والبوزجاين واخلجندي، جاؤوا إىل ري من بلدان بعيدة كخوارزم 

ً، متاما كما )ل وأزياججداو(وبغداد حيملون وثائقهم من مؤلفات وأعمال تطبيقية 
ا العلمية ا وينشر يف جمال امع النشيطة ومؤمترا   .جيري اليوم يف ندوات ا

امع((َوكانت تلقى تلك  ، كما كانت تلقى جمامع أوربا يف عصر النهضة، ))ا
َرعاية وعناية خاصة من امللوك واألمراء كرعاية السلطان البويهي فخر الدولة جممع  ً ً

وأفادت هذه املؤسسات العلمية من . الكو جممع مراغة ومرصدهاري ورعاية هو
ا يف أوربا، وكان جممع مراغة أول مؤسسة علمية غري  ريع األوقاف قبل مثيال

أفادت من ريع األوقاف فلم تتأثر مبوت مؤسسها ومل تندثر ) كاملشايف(خريية 
عصر العباسي كان ذلك جيري يف اإلمربطورية العباسية حىت أواخر ال. باندثاره

ويف عصر ). النصف األول من القرن الرابع عشر(وبداية عصر االحنطاط 
االحنطاط مخد العطاء العلمي وخبا نوره يف بالدنا وتراجع الطابع العريب للثقافة 
تمع العريب يف حالة من السبات مل  وتوقف تطور اللغة ومنوها ودخلت حيوية ا

  .َ الذي أدخله عصر النهضة العربية احلديثةخيرجه منها إال يقظة الشعور القومي

                                                            
  .١٢٧٨ينظر موسوعة تاريخ العلوم العربية،  مرجع سابق، اجلزء الثالث، الصفحة ) ١(
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ُرافقت تطورات النهوض باللغة تطورات النهضة العربية احلديثة اليت متيزت 
بيقظة الشعور القومي وتعاظم مكنته، فكانت يف تطورها شبيهة إىل حد بعيد مبا 
رافق عصر النهضة والتنوير يف أوربا، الذي كانت العناية باللغة من أهم مظاهر 

فقد أريد للغة يف أوربا منذ بدايات عصر النهضة أن . قظة الشعور القومي فيهي
ًتؤدي دورا هاما يف السعي احلثيث إىل توحيد خمتلف مقاطعات وإمارات البالد  ً

ا، كإيطاليا وأملانيا وفرنسا أمل يتخذ ريشيليو من النهوض ... األوربية وفق لغا
تمع ركنا من أركان سياسته لتوحيد باللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها يف الد ًولة وا

ًالبالد ووسيلة فعالة لتحقيقه، فجعل استعماهلا إجباريا يف مجيع الصكوك  ً
موعة من األدباء مسوا جمموعتهم )١(اإلدارية ، األكاديمية الفرنسية،ومنح محايته 

راهيم باشا إىل ويف وطننا العريب أمل يدع إب. مث توىل تنظيمها ورفع مكانتها يف الدولة
ًاستقالل الشعب العريب يف خمتلف بقاع الوطن العريب، وفضل عامدا استعمال  ّ
ًاللغة العربية عوضا عن اللغة الرتكية لتكون دافعا للسعي إىل االستقالل ووسيلة  ً

، ١٨٦٨ و١٨٦٥ّلتحقيقه؛ ونفذ خلفه إمساعيل نياته بإصدار قانونني يف عامـي 
ر الرمسية اليت صدرت يف عهد حممد علي، وأمر يف قضى أوهلما بتعريب األوام

الثاين أن حترر باللغة العربية مجيع املراسالت اجلارية بني اإلدارات واملصاحل 
لقد كان االهتمام باللغة مدعاة إىل إحياء دور مجعيات اللغة وأنديتها، ...)٢(املريية

امع  لتشمل شىت والطموح إىل إنشاء جمامعها والتوسع يف تنويع ختصص ا

                                                            
  .٦٧ينظر املوسوعة الشاملة مرجع سابق ص ) ١(
 اإلسالمياوي، أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الغرب حممد رشاد احلمز: ينظر) ١(

  ..٣٢ ص ١٩٨٦
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امع يف الوطن العريب قد تأثر . جماالت العلوم واللغة وال شك أن تطور إنشاء ا
امع أوربا اليت سبقته يف ذلك أكثر من قرنني ٍكثريا مبا جرى من تطوير  ً.  

ضتها حتت وطأة احتالل أجنيب  ٍكانت أقطار الوطن العريب إبان عصر  ّ
فقد كانت . رة، وكاد يقضي عليها يف الثقافةأخرج اللغة العربية من التعليم واإلدا

وطأة االحتالل، وما يرافقه من أساليب قمع احلريات وتطبيع االستكانة، تعمل 
على طمس اللغة وطمس دورها يف احلياة االجتماعية وإضعافها فإضاعتها، أي 

ًلذلك كان صون اللغة وإحياء دورها هدفا . سلب الشعب هويته وشخصيته
ّ الشعب كله، جبماهريه ومثقفيه وأحزابه السياسية، اتسقت حوله ًأساسيا لنضال

فكان مجال الدين األفغاين يرى أن . مطالب األحزاب وآراء املفكرين والقادة
 احتاد يف اللغة أو وحدة فيها، ويرى حممد عبده أن - ً هو حكما - االحتاد 

ني العرب، ويف حتديث اللغة واحملافظة عليها وتوحيدها عنصر أساسي يف الوفاق ب
ًحتقيق الوحدة اإلسالمية، وأشار كل من الكواكيب ورشيد رضا أيضا إىل أمهية اللغة 

وطالبت . العربية يف مجع مشل األمة والتأليف بني قلوب أبنائها وإبراز شخصيتها
َاملؤمترات اإلسالمية والعربية يف القدس وباريس جبعل اللغة العربية اللغة الرمسية 

ولذلك كان يرى عبد اهللا . ألقطار العربية، وباعتمادها يف الربملانالوحيدة يف ا
ًالندمي أن االحتالل الربيطاين يف مصر أشد خطرا من االستبداد العثماين ألنه  َ
يهدد الرتاث برمته ويصيب الثقافة يف صميمها، ويهدف إىل القضاء على 

ًا طالب سعد زغلول ولذلك أيض. شخصية األمة بإخراج اللغة من التعليم واإلدارة
  . رئيس حزب األمة يف مصر باستعمال اللغة العربية دون غريها يف التعليم

وسرعان ما أنشئت النوادي واجلمعيات يف مصر والشام والعراق مث انتشرت يف 
ّأرجاء الوطن العريب، وكانت سرية يف معظمها يف البداية، وتدعو للذود عن احلريات 
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ا وإ ّحياء دورها يف النهوض بالوطن واألمة؛ كما حثت على والتمسك باللغة وصو
سعى بعض مشاهري ((ففي الشام . إنشاء الصحف لتتوىل نشر الدعوة والدفاع عنها
، مث أنشئت اجلمعية الشرقية ١٨٤٧لبنان بعقد أول مجعية أدبية يف بريوت يف عام 

ها حبيب  يف دير اآلباء اليسوعيني يف بريوت اليت كان من أعضائ١٨٥٠يف عام 
 اليت ضمت خنبة من رجال العلم واألدب ١٨٥٧اليازجي، فاجلمعية السورية يف عام 

وقد نالت من ... منهم الشيخ ناصيف اليازجي وحسني بيهم وبطرس البستاين
))الدولة الرخصة بنشر أحباثها، وصدرت أعماهلا يف كل شهر بنظام

  يفوظهر .)١(
ب واللغة، كجمعية النهضة السورية بعض اجلمعيات خلدمة األد(( بالد الشام 

 وأنشئ يف تونس مجعية تسمى اجلمعية اخللدونية هلا بدمشق،وكالرابطة األدبية 
))مدرسة ودار كتب

)٢(....  
امع  ًوأدت الصحافة دورا مرموقا يف الدعوة إىل إحياء اللغة العربية وإنشاء ا ً

كما . ا وتطويرهاواملزيد من اجلمعيات واألندية للذود عنها ودراسة مشكال
ٌّأصبح من مسوغات السماح بإنشاء صحيفة أو دار نشر أن تتبىن كل منها عرض  ّ ّ
ًمشكالت اللغة ومقرتحات تطويرها، وكان ذلك التبين يلقى أيضا هوى يف نفوس  ّ

ٍوملثل هذه األسباب نرى الشامي سليم تقال يتقدم إىل احلكومة املصرية . القراء

ٍبطلب إلنشاء مطبعة وج ٍريدة يف اإلسكندرية، مسامها األهرام، وجعل من أغراض ٍ

بعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب ((جريدة األهرام نشر 
))...والرياضيات

)٣(.  
                                                            

 بريوت، الطبعة الثالثة –تاريخ اآلداب العربية، دار الشرق : ينظر األب لويس شيخو) ١(
  .٧٥، الصفحة ١٩٩١

امع: ينظر األمري مصطفى الشهايب) ٢(   .٤٠، الصفحة ١٩٣٣ العلمية واللغوية، املقتطف ا
  ).١٩٥١الطبعة الثالثة  (٧٠تطوير الصحافة املصرية الصفحة : نظر إبراهيم عبدهي) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 عام منذ الجوائب أول من دعا يف جريدته الشدياق أمحد فارس كان
يف  جممع أولوأنشئ .)١( يعاجل مشكالت اللغة العربيةجممع، إىل إنشاء ١٨٧٠

مع العلمي الشرقي ١٨٨٢عصر النهضة يف وطننا العريب، يف عام   باسم ا
 مؤسسيه فارس منر عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة بعد منوكان .)٢(ببريوت

تأسست قبل ((ويذكر األمري شكيب أرسالن أن مجعية علمية سبقته، .نصف قرن
ني أرسالن، وكان من ذلك بنحو من عشرين سنة، كان رئيسها األمري حممد األم

أعضائها الشيخ يوسف األسري والشيخ إبراهيم األحدب والشيخ ناصيف اليازجي 
))واملعلم بطرس البستاين

 سنة يف دعا عبد اهللا الندمي ألول مرة يف مصر، مث...)٣(
إىل ذلك إنشاء جممع، وتتالت  إىل  والتبكيتالتنكيت يف جريدته ١٨٨١

ً والندمي مرة أخرى يف جريدته ١٨٨٨نة دعوات عبد اهللا فكري باشا يف س
 األشراف يف مصر يف السنة نقيب، وبادر توفيق البكري ١٨٩٢ يف عام األستاذ
 ، البكري تارةدار استمرت اجتماعات أعضائه يف ،إنشاء جممع لغويإىل نفسها 

 مجعية، مث قامت ١٨٩٣ حىت شباط من عام ،ويف دار أحد األعضاء تارة أخرى
عربية اليت رعاها األمري فؤاد مبصر وكان أعضاؤها أدباء من مصر ترقية اللغة ال

ويف عام .  منهم إبراهيم اليازجي وجرجي زيدان والشيخ حممد عبده،ةوسوري
 دار العلوم نادي دار العلوم لرتمجة الكلمات األعجمية، خرجيو أنشأ ١٩١٧

حد كبار مث أنشأ أمحد حشمت باشا، أ.  هلذا الغرضًنادياوأنشأ فتحي زغلول 

                                                            
  .٢٠٢ الصفحة األول، اجلوائب، اجلزء ز نينظر ك) ٢(
  ١٩٣٦، القاهرة ٧١ اجلزء الرابع، الصفحة العربية،تاريخ اآلداب  :ينظر جرجي زيدان) ٣(
جممع اللغة العربية بدمشق، ضة العرب العلمية، جملة : ينظر األمري شكيب أرسالن) ٤(

لد    .٤٢٣ الصفحة ١٥ا



  
امع  ٤٩١  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

 العلمية أعضاؤها من موظفي الوزارة ومن للمصطلحاتموظفي وزارة املعارف جلنة 
 أمساء عربية صحيحة للخرائط وضععلماء من خارجها، وكان من أغراضها 

 كان ١٩١٧ يف سنة البشريٌاجلغرافية، مث أنشئ جممع ترأسه شيخ األزهر سليم 
 يواكب عريبٍاضه وضع معجم جيتمع يف دار الكتب املصرية، وكان من أهم أغر

يف عام  َاالحتاللًحاجات العصر، ولكنه توقف أيضا ملا اشتد كفاح مصر 
 كان من أهدافه وضع معجم علمي ١٩٢١ُ مث أنشئ جممع يف عام ،١٩١٩

 بسبب حاجته إىل سند حكومي ١٩٢٥ عام أواخرعصري واندثر يف 
ً أمرا ١٩٢٤ سنة  شرقي األردن أصدر األمري عبد اهللا يفويف. )١(كسابقيه

 قامت بعد احلرب العاملية األوىل جمامع يف بريوت كما... )٢(بتأسيس جممع علمي
ا اندثرت )٣(وبغداد  .مجيعها، إال أ

امع مجيع تلك انقرضت  والنوادي واجلمعيات ألن دميومتها مشروطة ا
ا و ا ً ومعنويا على األقل، فسلكت يف تطورهًمادياعمها بدباعرتاف السلطات 

امعالطريق نفسه الذي سلكته من قبل  والنوادي اإليطالية األوىل واجلمعيات  ا
 من السابع عشر، وبعضاليت أنشئت يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر 

  .واليت كانت تنشأ وتندثر مع مؤسسيها
 جممع يف أي قطر عريب كان يرافقه زهو تأسيس شك أن حماوالت ال

 ٍّإنشاء أي نجزومل ي.  أهدافهلتحقيق ومحاستهم  له،مالساعني لتأسيسه وتعصبه
                                                            

  .٤٠- ٣٧، الصفحات  ينظر احلمزاوي، مرجع سابق)١(
معجممع علمي يف شرق األردن، جملة ) ٢( ) جممع اللغة العربية( العلمي العريب ا

لد    .٤٦، الصفحة )١٩٢٤ (٤بدمشق، ا
مع العلمي العريب بد: ينظر حممد كرد علي) ٣( الصفحة : مشق عن سنواته الثالثأعمال ا

  .٦٨، والصفحة ٤٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع إال بدعم الدولة وتبنيها حتقيق  ً وتعهد رعايته معنويا املشروع،من تلك ا ِ

 مث أنشأ امللك ١٩١٩وهكذا أسس امللك فيصل جممع دمشق يف عام . ًوماديا
  .١٩٣٢فؤاد جممع القاهرة يف عام 

امع العربية لدى الدولة ب امع الغربية أو حظيت ا ا ا املكانة اليت حظيت 
ا  ببعض تلك املكانة على األقل، فبها يزين احلكام بعض أعماهلم وحياكون 
ا، ويدفعون بإنشائها بعض السخط الذي تسببه  م ويضاهو بعض أعمال أقرا

معني يف فلقد كان. بعض بوادرهم ً العربيني كسبا سياسيا كبريا القطرين إنشاء ا ً ً
ا همالسلطة فيل ٍ وكان إنشاء جممع يف ؛ مطالب شعبيهمامع، فهو تأكيد لتجاو

 ومريديه مع السلطة األزهرمصر، باإلضافة إىل ذلك، يهدف إىل كسب تعاطف 
 احملتل الربيطاين بعد ادنيف أوقات جعلتها تلوذ باألقلية الربملانية وحتتمي أو 

مع أيضا مطية يف سبا ًالثورة، كما كان ا  اإلسالمية بني اهلامشيني اخلالفةٍق إىل ً
  .)١(يف العراق واألسرة اخلديوية يف مصر

امع يف األقطار العربية شبيه مبا كان عليه يف بلدان أوربا، متنح فواقع  ا
امع رعايتها و تنشئ منها ما تراه،وتنظم عملها وتراقبها ماالسلطة   ينشأ من ا

مع العلمي للشرق العريب((ء َأال جند يف إنشا. وتسعى لتسخريها ّ يف عمان ))ا
امع العربية هذا الدور مع األردين، الذي كنا أشرنا ! ًمثاال آخر على تأدية ا فا
 كمجمع - ًويشرف أيضا  العربي،إليه، هو يف وثيقة تأسيسه جممع علمي للشرق 

مع جملة ا((، وعليه أن ينشئ جملة باسم  على إدارة مصلحة اآلثار- دمشق 
، وتدعو احلكومة األردنية نائب رئيس جممع دمشق ))العلمي يف الشرق العريب

ّالشيخ سعيد الكرمي فيعتزل وظيفته يف جممعها ليؤسس، بعد مدة قصرية من 
                                                            

  .٤٥- ٤١ السياسية، الصفحات اخللفيةحممد رشاد احلمزاوي مرجع سابق، ينظر ) ١(
  



  
امع  ٤٩٣  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ًتسميته وكيل األمور الشرعية يف عمان، جممعا علميا عربيا فيها ً وبتاريخ . ً
 رئيس الديوان األمريي يعلمه ً تلقى رئيس الوزراء األردين كتابا من١٧/٧/١٩٢٣

بتأسيس جممع علمي حبماية مسوه ((فيه أن إرادة صاحب السمو امللكي صدرت 
ًالعايل، يكون رئيسا له مساحة األستاذ وكيل األمور الشرعية الشيخ سعيد 

كما أن األعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية ... الكرمي
مع العلمي يف  وقد أمر مسولمصلحة اآلثار، ٍه أيده اهللا بإنشاء جملة باسم جملة ا

ا أعضاؤه العاملون ))الشرق العريب على أن يقوم بشؤو
والشيخ سعيد ... )١(

الكرمي من مؤسسي جممع دمشق ونائب رئيسه وركن من أركان حترير جملته اليت 
اية شهر نيسان سنة  ومة ، يوم قبل دعوة حك١٩٢٢بقي يشارك يف حتريرها إىل 

مع العلمي العريب  ًالشرق العريب فغادر دمشق إىل عمان معتزال وظيفته يف ا
ًبدمشق فأصبح عضوا مراسال فيه وتظهر الرغبة واضحة يف تأسيس جممع علمي . ً

مع دمشق، كما صدرت إرادة صاحب السمو ًنظيراللشرق العريب يكون   
ورغم أن هذا ((...  املضمار سورية يف هذامناظرةامللكي بتأسيسه لتكون اإلمارة 

مع العلمي بدأ أعماله وعقد أعضاؤه العاملون برياسة الشيخ سعيد الكرمي  ا
ًعددا من اجللسات قرر فيها مجلة من املقررات املتعلقة باللغة واملصطلحات  ً
ّاإلدارية، إال أن عوامل عديدة أدت بعد مدة من الزمن إىل توقف أعماله مث إىل 

))إلغائه
)٢(.  
امع يف الوطن العريب على أكثر من قرن ةمتدت املرحلة التحضرييا ٍ إلنشاء ا

من الزمن، فقد بدأت مع بدايات عصر النهضة العربية اليت تعود على األقل إىل 

                                                            
 األعضاء –جممع اللغة العربية بدمشق، القسم األول : ينظر الدكتور عدنان اخلطيب) ١(

  .٦٧-٦٦، الصفحتان ١٩٦٩املؤسسون، مطبعة الرتقي بدمشق 
  .٦٧عدنان اخلطيب، مرجع سابق، الصفحة : ينظر) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 بإنشاء أول جممع عريب يف ١٩١٩عهد حممد علي يف مصر، وانتهت يف عام 
وإذا قصرنا املرحلة . هادمشق متمتع بشروط دميومة احلياة اليت كنا أشرنا إلي

التحضريية على الفرتة املمتدة من تاريخ إحداث أول جممع عريب أنشأته جمموعة أو 
مع العلمي الشرقي ببريوت  مجعية من دعاة العربية وعشاقها، وهو تاريخ إنشاء ا

 تنخفض املدة ١٩١٩، حىت تاريخ إنشاء جممع دمشق يف عام ١٨٨٢يف عام 
امع العربية، اليت بدأت .  بقليلٍإىل أكثر من ثلث قرن إال أن مرحلة إنشاء ا

ًبإنشاء جممع دمشق، مل تنته بعد وقد قاربت أن تبلغ قرنا كامال، إذ ال يزال لبنان  ً
ومن يدري . وتونس وموريتانيا وأقطار اجلزيرة العربية كلها يف حالة تأهب أو تردد

امع أقطار القرن األ ًفريقي أيضا، بل جزر القمر والبالد فقد تبلغ الرغبة يف إنشاء ا
مع ((اإلسالمية أو بعضها، أمل تنشئ اجلامعة اإلسالمية يف أليغار باهلند  ا

))اإلسالمي اهلندي
؟، الذي جعل من أهم أغراضه إشاعة اللغة العربية يف اهلند )١(

امع إذا انتشر. وتنشيط الدراسات اليت تعىن باحلضارة العربية ت وسيكون هلذه ا
ضة اللغة العربية، إذا ما  ِّيف بقاع الوطن العريب فاإلسالمي آثار عميقة خرية على 
ّأحسن تنظيم عملها وإعداد براجمه واختيار أساليبه، واتسق مع البيئة العلمية 
واالجتماعية يف كل قطر، وقام تعاون جاد بينها وبني احتاد جمامع اللغة العربية، 

َم، إعادة النظر يف قانونه ونظامه الداخلي، وتطويرمها الذي يوجب توليه هذه املها
على الوجه الذي ميكنه من توجيه العمل ووضع خططه ومتابعة تنفيذها يف خمتلف 

امع والتنسيق بينها   .ا

                                                            
لد اخلامس، الصفحة ١٩٨٦ينظر يف املوسوعة اإلسالمية طبعة ) ٢(  وما ١٠٩٦، ا

مع اهلندي: بعدها   .Encyclopedie de Ľ Islam TomeV, Paris, G ¯  P.ا
Maisonneuve et la Rose S.A.                                                                 .  



  
امع  ٤٩٥  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

مع  امع اللغوية العربية على نسق واحد مستقى من منوذج ا نشأت أغلب ا
مع وأحاطت به، ٍّالفرنسي، وروعيت يف كل منها شروط البيئة  اليت أنشئ فيها ا

تمع وثقافته لذلك كانت . وأمهها البيئة العربية والطابع العريب الذي طبع ا
تعمل جميعها على المحافظة . أغراض مجامع اللغة العربية وأهدافها متشابهة

ًعلى سالمة اللغة العربية وتنقيتها، وجعلها وافية بمطالب اآلداب والعلوم 
ًالئمة لحاجات العصر، وعلى وضع المصطلحات العلمية والفنون وم

والمعاجم اللغوية والمختصة، وعلى تيسير تعلم اللغة العربية وتعليمها ، 
نحوها وصرفها وإمالئها، وعلى تحقيق التراث العربي اإلسالمي العلمي 

ً وهي إن اختلفت يف األغراض فإمنا ختتلف غالبا يف صياغتها .واللغوي واألدبي
وللمجامع العربية استقالهلا اإلداري واملايل . ا يصيب بعضها من تفصيلوفيم

وبعضها بوزارة وقليل منها ...) وزير التعليم العايل أو الرتبية (ويرتبط أكثرها بوزير 
أما وسائل عمل المجامع العربية وأساليبه لتحقيق . بامللك أو برئاسة اجلمهورية

لكل منها مجلس ومكتب ولجان : ًيضاأغراضها والقيام بمهامها فمتشابهة أ
ورئيس ونائب ينوب عنه إذا غاب ويساعده فيما يشاء من مهامه، وأمين عام 
ّيقوم في بعضها مقام الرئيس ويكون عندئذ أمينا عاما مدى الحياة، وتحل  ً ً ٍ

  .اللجنة اإلدارية في بعضها محل المكتب في التسمية واالختصاص
األثر يف الدفع االجتماعي إلحداث وقد يكون لوضع املصطلحات أكرب 

امع، ويالحظ ذلك من قيام كثري منها بدور جلنة للمصطلحات قبل إحداثها،  ا
بل . وهذا هو ما نقرؤه يف تاريخ جمامع دمشق والقاهرة وبغداد وعمان على األقل

إن وضع املصطلحات وتنقية اللغة غرض مشرتك من أغراض جمامع البلدان 
فلقد أدركت هذه األمم أن تطورها .  بلدان العامل الثالثاآلخذه يف التطور،

ا لتكون قادرة على الوفاء مبطالب العلوم والفنون  يتوقف على تطوير طاقات لغا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا القومي وهويتها  ًومالئمة حلاجات العصر من جهة، وعلى احلفاظ على كيا
يع أشكال ٍالثقافية من جهة أخرى، يف عصر تصاعد فيه املد القومي واستشرت مج

  .القهر والتسلط اليت واكبت عصر النهضة العربية
اورة األخرى كمجمعي  امع ا ًونرى ذلك واضحا أيضا يف أغراض ا ً

نرى أن تنقية اللغة الرتكية مما دخلها من . جارتينا اإلسالميتني تركيا وإيران
ة، كانت اللغتني العربية والفارسية، ووضع معجم لغوي تركي وقواعد للغة الرتكي

مع الرتكي اللغوي الذي كان أتاتورك يتابع أعماله بعناية . من أهم أغراض ا
مع اللغوي اإليراين، أن موضوع تنقية اللغة الفارسية مما دخلها من  ونرى يف ا
مع يف نقاشه اجلامعات  ُاللغة العربية، كان املوضوع الذي شاركت ا َ

م تشددهم إىل إفقاد والصحافة، وطال اجلدل فيه بني متشددين  قد يذهب 
تمع، اليت تأصلت فيه بطابع عريب  اللغة بعض طاقتها على مالءمة حاجات ا
ًإسالمي، ومعتدلني يرون يف التعنت إضرارا باللغة الفارسية وتشددا غري  ً ّ

  .)١(مربر
ًإن التشدد يف صون اللغة واحلفاظ عليها أصبح اليوم مسة من مسات 

ًألمم تصميما على صد أخطار الغزو الثقايف صونا هلا، العصر، يزداد عزم ا ًّ
ا ًويزداد طموحها إىل التميز تشبثا  ّوأصبح احلفاظ على التنوع الثقايف يف . ّ

ًعصرنا هذا الذي مسي عصر العوملة، ظاهرة تسطع فيه تعبريا عن تآزر األمم يف  ً
إلنكليزية اليت هي الدفاع عن تنوع اللغات ومحايتها من عدوان اللغة األمريكية ا

ولقد أثري يف منظمة األمم املتحدة للثقافة والرتبية . ًأيضا أحد رموز العوملة
ْموضوع اندثار لغات عديدة سنويا بفعل الوقع القوي ) اليونسكو(والعلوم  َ ً

                                                            
لد اخلامس، الصفحة ) ١(  وما ١٠٩٥ينظر يف املوسوعة اإلسالمية، مرجع سابق، ا

مع الرتكي، والصفحة  مع اإليراين١٠٩١بعدها عن ا   .وما بعدها عن ا



  
امع  ٤٩٧  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

للثقافة األمريكية احملمولة على اقتصادٍ  مهيمن، واملنقولة بلغتها يف التلفزة 
املواقع املتكاثرة على اإلنرتنت والصحافة املرئية واملقروءة والسينما واإلذاعات و

واملكتوبة، وحماولة فرضها يف التعليم واالقتصاد ويف مجيع املناشط الدولية 
ٌإنه وقع قوي ينهك اللغات . واألنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ْ

 ولقد وقفت أمم ً.األخرى، والسيما غري العريقة اليت يندثر العديد منها سنويا
األرض قاطبة، باستثناء الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، يف املنظمة 

ُتدافع عن ضرورة تنوع اللغات والثقافات ليثري تنوعها ) اليونسكو(الدولية 
ا من خصائص أمم األرض والشعوب،  َاحلضارة اإلنسانية مبا حتمله ثقافا

ا يف السنوات الثالث ٍواختذت املنظمة قرارات متتالية يف ا ا ومؤمترا جتماعا
السابقة، كان من أمهها قرار إحداث برنامج حفظ اإلرث الثقايف، وكان آخرها 
القرار احلاسم حبماية التنوع الثقايف، الذي اختذته يف مؤمترها السنوي العام يف 

ّ ضد تعنت الواليات - استثين منه إسرائيل -ٍ، بإمجاع ٢٠٠٥خريف عام 
  . األمريكيةاملتحدة

امع اللغوية معنية بالدفاع عن اللغة كغريها من اهليئات حكومية كانت أو  وا
ا أنشئت خصيصا هلذه الغاية ًغري حكومية، ورمبا تكون معنية أكثر من غريها أل ُ .

وعليها أن متتلك كل الوسائل وتستخدم مجيع األساليب اليت حتتاج إليها للنجاح 
ا يلي من الصفحات تناول أعمال جممع دمشق وسنحاول فيم. يف مهمتها

ًبالدراسة، دراسة يكون مرجعنا فيها الوسائل واألساليب اليت اتبعها لتحقيق 
أغراضه يف إطار القوانني واألنظمة اليت رمست له، والبيئة االجتماعية اليت احتضنته 

  . وأحاطت به
  للبحث صلة         


